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„Mama i tata”
Cele:

– rozwijanie mowy,

– rozwijanie pamięci,

– rozwijanie sprawności manualnej. 

1. Mój album rodzinny.

Kochani dzisiaj chciałabym zachęcić Was do wyjęcia rodzinnych albumów. 

Poszukaj zdjęć, na których jesteś Ty jako niemowlę i jako małe dziecko. Wyszukaj także zdjęć z okresu 

niemowlęcego i dzieciństwa Twojego rodzeństwa i Twoich rodziców. Przyjrzyj się uważnie, czy widzisz 

jakieś podobieństwa? 

Następnie wyszukaj zdjęć Twoich dziadków. Wybierz po 1 zdjęciu dla każdej osoby z Twojej rodziny. Teraz 

spróbuj posegregować te zdjęcia, tak by powstało mini drzewo genealogiczne. 

 

2.  Dokończ zdania.

Mama mojej mamy lub mojego taty to… (babcia) 

Tata mojej mamy lub mojego taty to… (dziadek) 

Mama mojej babci lub mojego dziadka to… (prababcia) 

Tata mojej babci lub mojego dziadka to… (pradziadek) 

Siostra mojej mamy lub mojego taty to… (ciocia) 



Brat mojej mamy lub mojego taty to… (wujek) 

Córka mojej cioci lub mojego wujka jest moją… (kuzynką) 

Syn mojej cioci lub mojego wujka jest moim… (kuzynem) 

 

3. Wysłuchaj piosenki.

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

Tekst piosenki 

„Jesteś mamo skarbem mym"

1. Kiedy mija noc i dzień nastaje, 

Zawsze mówisz mi - witaj kochanie. 

Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 

Proszę otwórz serce swe, 

Niech w nie wpadną słowa te, 

Które Tobie teraz ja, 

Podarować właśnie chcę. 

Ref. Jesteś mamo skarbem mym, 

Kocham Ciebie z całych sił. 

Jesteś wszystkim tym co mam, 

Wszystko Tobie jednej dam. (2x) 

2. Kiedy mija dzień i noc nastaje, 

Mówisz - miłych snów, moje kochanie. 

Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 

Proszę otwórz serce swe, 

Niech w nie wpadną słowa te, 

Które Tobie teraz ja, 

Podarować właśnie chcę. 

Ref. Jesteś mamo skarbem mym, 

Kocham Ciebie z całych sił. 

Jesteś wszystkim tym co mam, 

Wszystko Tobie jednej dam. (2x) 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


4. Nauka wiersza.

Przeczytaj wiersz samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej.

Jadwiga Koczanowska „Mama i Tata”

Mama i Tata to świat nasz cały, 

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce 

i kochające najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca 

oraz cierpliwość co nie ma końca. 

Kochana Mamo, Kochany Tato 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie 

i wszystkie psoty nam wybaczacie.

Teraz odpowiedz na pytania:

– Kim dla Ciebie jest mama i tata?

– Za co dzieci dziękują w wierszu mamie i tacie?

– Za co Ty możesz podziękować mamie i tacie?

Postaraj się nauczyć wiersza na pamięć. 

Jeśli masz ochotę nagraj krótki filmik jak mówisz wiersz i wyślij do nas. Chętnie posłuchamy jak pięknie 

recytujesz :)

5. Wykonaj karty pracy.

Otwórz karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady na stronie 44-45. 

Połącz pierwsze głoski z nazw rysunków. Narysuj w pustych polach prezenty, które mama i tata dostali od 

Ady i Olka. 

Dokończ rysowanie serduszek po śladzie. Pamiętaj by nie odrywać kredki od kartki. 

Wiem, że dasz radę! :)

POWODZENIA :)



DLA CHĘTNYCH

6. Ułóż zdrobnienia do słów: mama i tata.

Mama – mamusia, mamunia, maminka.....

Tata – tatuś, tatusiek, tatunio....

7. Serce origami dla mamy.

Wykonaj serce techniką origami. Przygotuj kwadrat z papieru (przypomnij sobie jak robiliśmy kwadrat z 

prostokąta do śnieżynek :) ). Może to być papier kolorowy lub biały ozdobiony przez Ciebie rysunkami.

Przyjrzyj się uważnie zdjęciom, postępuj zgodnie z instrukcją by powstało piękne serce.

 

 Jutro z samego rana możesz podarować mamie swoje piękne serce. :)

POWODZENIA!


